
EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA      ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 
DA CAPITAL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, órgão vinculado à Assembléia Legislativa, sem personalidade jurídica, especialmente 
constituído para defesa dos interesses e direitos dos consumidores, estabelecida à Rua da Alfândega, nº. 08, térreo, 
sala 03Centro, Rio de Janeiro-RJ, vem, por seus procuradores, propor a presente 

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Contra AGETRANSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, 
Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, entidade integrante da Administração 
Pública Estadual Indireta, situada na Rua São Bento, nº08, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, cep: 20090-
010, inscrita no CNPJ sob o nº 42.498.600/0001-72, BARCAS S.A., situada na Praça XV de Novembro, nº 
21 sobreloja, Centro, Rio de Janeiro – RJ, cep.: 20.010-010, inscrita no CNPJ sob o nº 33.644.885/0001-40, e 
AEROBARCOS DO BRASIL TRANSPORTE MARÍTIMO E TURISMO S.A – TRANSTUR, situada na 
Rua Ya Ya Garcia, nº 3, Ribeira, Ilha do Governador, cep: 20.000-00, inscrita no CNPJ sob o nº 30.137.442/0001-
45, com fundamento nos artigos 6º, VI e X; 22, da Lei Federal no. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
6º, par. 1º, da Lei no. 8.987 (Lei Geral de Concessões); 21, inciso XXIV, da Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994; 
10, incisos I e III, do Decreto nº 38.617, de 08 de dezembro de 2005; pelas razões fáticas e jurídicas que expõe a 
seguir: 

 PRELIMINARES

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da legitimidade ativa da autora

O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n.° 8.078/90, norma especial 
de ordem pública e interesse social (artigo 1°), deve ser obrigatoriamente aplicado à presente demanda, tendo 
em vista que a relação existente entre a segunda ré, que é regulada pela primeira ré, e os usuários dos serviços 
prestados pela primeira é de consumo, conforme disposto nos seus artigos 2°, 3° e 17.

Tendo em vista que o CDC é, conforme acima mencionado, norma especial, de ordem 
pública e interesse social, e por tratar de matéria processual, mais precisamente, e de forma integral em seu 



artigo 82, III, sobre a legitimidade ativa ad causam dos órgãos da administração pública para defender os direitos 
e interesses dos consumidores através de ações judiciais coletivas de consumo, deve ser aplicado prioritariamente 
em relação às legislações aplicáveis, como a Lei n. 7.347/85 e o CPC.

“Examinando agora a questão inicialmente proposta, entendemos que, após a vigência 
do Código de Defesa do Consumidor, apenas os entes legitimados pelo art. 82 podem 
propor ações coletivas em defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das pessoas 
equiparadas. Com efeito, o CDC é lei específica para proteção do consumidor, tout court, 
e prefere, neste ponto, à Lei da Ação Civil Pública, que cuida da ação de responsabilidade 
por danos causados ao meio ambiente,ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico, com bem maior generalidade”. (ARAÚJO 
FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de defesa do consumidor: direito processual. 
São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 66/67) (grifos nossos)

“As normas do CPC e da LACP são aplicáveis às ações individuais e coletivas fundadas no 
CDC, desde que não sejam incompatíveis com o microssistema do CDC. Caso contrarie 
dispositivo expresso do CDC ou seu espírito, a norma do CPC ou da LACP não pode 
ser aplicada”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação 
processual civil extravagante em vigor, atualizado até 01.08.1997. São Paulo: RT, 1997, p. 
1402) (Grifos nossos)

“As disposições da LACP são integralmente aplicáveis às ações propostas com fundamento 
no CDC, naquilo em que não houver colidência, como é curial.
(...)
Há, por assim dizer, uma perfeita interação entre os sistemas do CDC e da LACP, que se 
completam e podem ser aplicados indistintamente às ações que versem sobre direitos ou 
interesses difusos, coletivos e individuais, observado o princípio da especialidade das ações 
sobre relações de consumo,  às quais se aplica o Título III do CDC e só subsidiariamente 
a LACP” (NERY JUNIOR, Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado 
pelos autores do anteprojeto. São Paulo: Forense Universitária, pp. 1032/1033) 

Dispõe o artigo 82, III, do CDC que “para fins do art. 81, parágrafo único, são 
legitimados concorrentemente” “as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos” dos consumidores.

A autora é uma comissão permanente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (arts. 109, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e 25, parágrafo único, XXI, do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), sem personalidade jurídica, especificamente 
destinada, de forma ampla, à defesa dos direitos e interesses do consumidor (art. 26, § 19, alíneas “a” a “c”, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), e de forma específica, apesar de não 
haver qualquer exigência no artigo 82, III, do CDC, à defesa dos direitos e interesses do consumidor através de 
ações judiciais coletivas de consumo (art. 26, § 19, alínea “d”, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro).

Art. 109. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos Regimento ou ato legislativo de sua criação.

Art. 25. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Iniciados os trabalhos de cada sessão 
legislativa, a Mesa, dentro do prazo improrrogável de quinze dias, providenciará a organização das comissões permanentes.
Parágrafo único. As comissões permanentes são:
(...)



XXI – Comissão de Defesa do Consumidor, com cinco membros.

Art. 26. Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Compete às comissões 
permenanentes:
(...)
§ 19 – À Comissão de Defesa do Consumidor compete:
a) manifestar-se sobre matéria referente à economia popular;
b) manifestar-se sobre composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços, relações de consumo e medidas 
de defesa do consumidor.
c) acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente e receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à defesa 
do consumidor.
d) representar a título coletivo, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses e direitos previstos no Parágrafo único do art. 81, 
conforme autorização expressa no art. 82, III, todos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

“(...) Desse modo, um Departamento de proteção ao Consumidor, por exemplo, órgão 
integrante de determinada Secretaria de governo estadual e, portanto, da administração 
direta, está capacitado ao ajuizamento da ação, sem necessidade de ser a capacidade 
atribuída à própria entidade federativa estadual em si, como ocorre no sistema geral 
relativo a esse pressuposto processual. O mesmo se pode dizer, ainda como exemplo, 
de um Departamento de Defesa do Meio Ambiente: embora seja um órgão, e não uma 
pessoa, poderá habilitar-se como autor da ação civil pública. É comum, aliás, na estrutura 
do Executivo ou do Legislativo, a instituição de Procons, órgãos destinados à proteção dos 
consumidores”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: comentários 
por artigos)

“Além das entidades, o inciso III também legitima os órgãos da administração pública, 
direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à 
defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código, reconhecendo-lhes a personalidade 
judiciária e permitindo, assim, a plena atuação em juízo de órgãos públicos como o Procon 
e os Núcleos de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, que podem, agora, sem 
nenhuma dúvida, propor, nomine próprio, ações coletivas em defesa dos consumidores 
(sempre em sentido amplo)”. (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo. Comentários ao código de 
defesa do consumidor: direito processual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 81)

“A norma autoriza a propositura da ação coletiva pelos órgãos públicos de defesa do 
consumidor, mesmo que não tenham personalidade jurídica. Têm eles personalidade 
judiciária, podendo ser autores de demanda em juízo. Os Procons, por exemplo, podem 
agir em juízo, em nome próprio, por meio de seu diretor ou representante legal. O diretor 
do ente despersonalizado pode conferir mandato a advogado para que seja proposta a 
ação, sendo desnecessário que o procurador da pessoa jurídica de direito (procurador 
da República, procurado0r do Estado ou procurador do Município) subscreva a petição 
inicial. Caso o diretor ou representante legal do ente despersonalizado seja advogado, pode 
lê mesmo subscrever a petição inicial de ação coletiva.
(...)
Não há necessidade de previsão estatutária estrita para que se a entenda legitimada, sendo 
suficiente que a associação defenda os direitos do consumidor”. (NERY JUNIOR, Nelson. 
Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. São 
Paulo: Forense Universitária, p. 1396)

Direito Constitucional. Ação Civil Pública. Tutela dos interesses consumeristas. 
Legitimidade ad causam do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública 
para propositura da ação. A legitimidade da Defensoria Pública, como órgão público, 
para defesa dos direitos dos hipossuficientes é atribuição legal, tendo o Código de Defesa 
do Consumidor, no seu artigo 82, III, ampliado o rol de legitimados para propositura da 
ação civil pública àqueles especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 
protegidos pelo Código. Constituiria intolerável discriminação negar a legitimidade ativa 
de órgão estatal – como a Defensoria Pública – as ações coletivas se tal legitimidade é 



tranquilamente reconhecida aos órgãos executivos e legislativos (como entidades do 
Poder Legislativo de defesa do consumidor). Provimento do recurso para reconhecer a 
legitimidade ativa ad causam da apelante (TJRJ, Ap. Cív. 2003.001.04832, 6ª Câm. Cív., Rel. 
Des..Nagib Slaibi Filho).

e) encaminhar as representações mencionadas na alínea “d” para publicação na íntegra no Diário Oficial da ALERJ, assim como 
as desistências das representações feitas.

Portanto, inegável a condição de parte legítima para figurar no pólo ativo da presente 
demanda, assim como qualquer demanda judicial coletiva de consumo, conforme reconhecido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Ação Civil Pública. Direito do Consumidor. Comissão de defesa do consumidor da 
Assembléia Legislativa. Legitimação por força do inciso III do art. 82 do CDC. Sentença 
que se reforma. Recurso provido (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.13728, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. 
José Carlos Varanda, julgado por unanimidade).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. O CPDC, ao dispor no art. 82, III, que têm 
legitimidade ativa nas ações coletivas “as entidades e órgãos da administração pública, 
direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa 
dos interesses protegidos por este Código”, não permite dúvida quanto à legitimação de 
pessoas formais e se refere aos direitos metaindividuais, em que inscrevem os individuais 
homogêneos (id, art. 81, III). Apelo conhecido e provido. Sentença que se anula. Unânime 
(TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.23959, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Foch).

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Civil Pública. Defesa do Consumidor em Juízo. Legitimidade 
ativa para propositura da ação. Aplicação dos arts. 5°, inc. XXXII da CRFB e art. 82, 
inc. III do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade da Comissão de Defesa 
do Consumidor. Legitimidade da Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ para 
propositura de ação coletiva tendente a defesa de direitos do consumidor objetivando o 
reconhecimento de aumento abusivo da tarifa cobrada por transporte marítimo e retorno 
ao patamar anterior, bem como a condenação à restituição, em dobro, das tarifas pagas 
indevidamente pelos consumidores. A mens legis do art. 82 do CDC quando estabeleceu 
legitimação para agir atinente ao aforamento de ações coletivas foi a mais ampla possível 
não podendo o aplicador da lei dar interpretação restritiva. No inc. III do art. 82, não se 
limitou o legislador a ampliar a legitimação para agir. Foi mais além, atribuiu Legitimação 
ad causam a entidades e órgãos da Administração Pública direta ou indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica, o que se fazia necessário para órgãos como PROCON e a 
Comissão Apelante, bastante ativos e especializados em defesa do consumidor, pudessem 
também agir em juízo. PROVIMENTO DO APELO (TJRJ, Ap.Cív. 2006.001.30582, 4ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Sidney Hartung Buarque).

Da legitimidade passiva
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes 

Aquaviários, Ferroviários e Metroviários – AGETRANSP, primeira ré, é responsável por fiscalizar a qualidade 
do serviço prestado pela segunda ré (Lei nº 4555, de 06 de junho de 2005, arts. 1º e 2º, caput).

Conforme restará demonstrado quando da exposição “DOS FATOS”, a segunda ré 
vem prestando serviços de forma totalmente inadequada (insegura) há algum tempo, e não há notícia sobre 
qualquer fiscalização da primeira ré no sentido de restabelecer a segurança legitimamente esperada pelos usuários 
do serviço em questão.

Levando em consideração, conforme se verificará adiante, que a presente demanda 
tem por objetivo obrigar a primeira ré a fiscalizar de forma adequada (obrigação legal) o serviço prestado pela 
segunda ré, e obrigar esta a prestar serviços de forma adequada (obrigação imposta por lei) e a ressarcir todos os 
danos causados pelas falhas ocorridas na prestação dos serviços, não se pode negar que ambas são legítimas para 



figurar no pólo passivo da presente ação coletiva.

DOS FATOS
A segunda ré é empresa concessionária do serviço público de transporte aquaviário 

de passageiros em linhas contratualmente avençadas, e vem prestando o serviço, para o qual se obrigou a prestar, 
de forma inadequada; uma vez que não vem garantindo a adequação e a segurança legitimamente esperada pelos 
usuários, conforme vem sendo noticiado por diversos veículos de comunicações, ficando evidente e inquestionável 
o descumprimento de cláusulas previstas no contrato de concessão (cláusulas 3°, I, 10, parágrafos 1º, 3° e 4°, 
11, incisos II e VI, 15, inciso VI, 16, incisos I, II e VIII, 22, inciso I, 26, 33, parágrafo 2°, e 36) e de obrigações 
previstas nas normas incidentes (arts. 6º, X, 22, ambos do CDC, e 6º, § 1º, da Lei 8.987/95).

 
É evidente a insatisfação dos consumidores com o serviço prestado pela segunda ré; 

insatisfação esta gerada pelas diversas embarcações que ficaram a deriva por falta de manutenção, causando pânico 
e transtornos aos usuários; pelos constantes atrasos nos horários de saída e chegada; dificuldade no embarque e 
desembarque de crianças e idosos em razão do desnível nas plataformas e pelo despreparo dos funcionários da 
segunda ré em situações de emergência.

As freqüentes panes divulgadas recentemente pelos veículos de comunicação (jornais 
escritos e falados), que embasam a presente ação, constituem um problema antigo e que vem perdurando por alguns 
anos; a primeira ré, mesmo diante dos fatos exaustivamente divulgados pela imprensa, vem assistindo passivamente 
a gradativa  piora na prestação dos serviços que lhe cabia fiscalizar. No ano de 1999 a má conservação da Barca 
Visconde de Moraes, aliada ao despreparo dos funcionários, proporcionou momentos de pânico aos passageiros, 
tendo em vista que um defeito na rede hidráulica deixou o motor da mesma sem força; o trajeto Rio-Niterói, feito 
normalmente em 20 (vinte) minutos, levou o dobro do tempo.

No dia 31/07/1999, por causa de um nevoeiro e de uma falha no radar, a barca Charitas, 
que havia saído da ilha de Paquetá às 7:00 horas com destino à Praça Quinze, ficou duas horas à deriva. Não 
obstante estes incidentes ocorridos no ano de 1999, uma outra pane, fruto da má conservação das embarcações e 
da má fiscalização da primeira ré (que na época ainda era denominada “ASEP”), ocorreu no dia 10/07/2003: um 
forte nevoeiro fez a barca “Lagoa”, que ia da Praça Quinze para a ilha de Paquetá, levar duas horas e meia para 
chegar ao seu destino; e mais, no dia anterior, a embarcação “Vital Brazil”, que fazia o trajeto inverso, ficou à deriva 
por quatro horas pelo mesmo motivo.

Urge ressaltar que, em abril de 2006, o aerobarco Flecha de Niterói da embarcação 
Transtur, que fazia o trajeto Praça Araribóia – Praça Quinze, chocou-se com uma “chata” (denominação dada ao 
reboque metálico) na Baía de Guanabara.

No contrato de concessão do serviço público de transporte aquaviário celebrado com 
o Poder Público competente encontra-se de forma clara o dever da segunda ré de transportar os passageiros com 
qualidade, ou seja, com a adequação e a segurança legitimamente esperada, de acordo com as normas aplicáveis. 
Entretanto, as falhas na prestação dos serviços (acidentes com embarcações na Baía de Guanabara) estão ficando 
cada vez mais freqüentes; a inércia da primeira ré vem, inegavelmente, contribuindo para o aumento das falhas do 
serviço.



Uma pane na barca Visconde de Moraes, que faz a ligação Rio-Paquetá, deixou, no dia 
26/03/2007, a embarcação à deriva por mais de duas horas na Baía de Guanabara com mais de 300 (trezentos) 
passageiros a bordo. A pane foi provocada por um defeito na refrigeração da hélice que, em conseqüência, inundou 
a casa de máquinas com cerca de três mil litros de água. É de suma importância ressaltar que, no caso em tela, 
a Capitania constatou que já existia um vazamento de óleo; e mais, o capitão dos portos, Almirante Antônio 
Fernando Monteiro Dias, descobriu que oito tripulantes da barca estavam sem documentos, o que é considerado 
falha grave e passível de multa.

Com efeito, todos os incidentes supra citados foram frutos da má conservação e da falta 
de investimentos (para preservar a incolumidade e garantir o conforto e a segurança dos 70 mil passageiros que 
diariamente utilizam o transporte de massa e pagam pelo serviço) aliadas à inércia da primeira ré no cumprimento 
de sua obrigação principal, qual seja a de fiscalizar a qualidade do serviço de seus “suburdinados”.

Todos estes incidentes provocaram desespero nos passageiros não somente em razão 
da insegurança, da falta de informação sobre as panes, mas também pelo claro despreparo dos funcionários em 
situações de emergência.

Além das freqüentes panes presenciadas ao longo dos últimos anos, há uma grande 
insatisfação gerada pelos atrasos diários das embarcações e dos longos intervalos entre a saída de uma e a chegada 
de outra. Tal demora compromete milhares de consumidores que dependem do transporte para o exercício de 
suas atividades laborativas e outras que se fazem importantes (como consultas médicas etc.).

A precariedade das embarcações é flagrante, expondo os usuários a toda sorte de 
danos, mas, ainda assim as demandas preferem permanecer inertes ao problema.

Na manhã do dia 03/04/07 um suposto incêndio na casa de máquinas da embarcação 
Imbuhy, que fazia o trajeto Cocotá – Praça XV, provocou pânico e desespero aos passageiros que embarcaram na 
Ilha do Governador. Pouco depois das 7 (sete) horas a embarcação foi tomada por uma fumaça negra e parou no 
meio da Baía de Guanabara, próximo ao vão Central da Ponte Rio – Niterói.

Os mais de 400 passageiros que ali estavam ficaram ainda mais insatisfeitos e 
desesperados com a falta de informações durante o incidente. Muitos deles sentiram-se mal com o forte cheiro de 
óleo diesel, alguns até colocaram coletes salva-vidas. Somente 30 (trinta) minutos depois os homens da Capitania 
dos Portos e do Grupamento Marítimo chegaram ao local para controlar a confusão e efetuar o resgate das 
centenas de pessoas que se encontravam na embarcação danificada.

Em poucos dias este foi o terceiro incidente envolvendo uma embarcação da segunda 
ré, o que deixa clara a precariedade das embarcações, assim como o evidente despreparo dos funcionários em 
situações de emergência. Além das diversas panes citadas na presente, são freqüentes os atrasos na saída e chegada 
das embarcações, não restando qualquer dúvida quanto a falta de qualidade (adequação e segurança) do serviço 
prestado pela segunda ré e a falta de fiscalização da primeira ré. 



A inércia da primeira ré fez com que se instaurasse um verdadeiro caos nos serviços de 
transporte público aquaviários, e que, se nada for feito, poderá trazer conseqüências trágicas. Mais uma pane, agora 
no dia 09/04/07, ocorreu com o aerobarco Flexa de Niterói, da terceira ré, que ficou a deriva após pane no motor 
e deixou 48 (quarenta e oito) passageiros que faziam a travessia Niterói-Rio em pânico. A pane fez com que saísse 
muita fumaça da casa de máquinas e diversos passageiros chegaram a colocar colete salva-vidas. 

O desespero dos usuários aumentou quando uma mulher grávida sentiu-se mal e os 
outros passageiros tiveram que aguardar 40 (quarenta) minutos pelo suporte da terceira ré, que acabou não vindo. 
A vítimas somente foram socorridos, depois de esperarem mais 40 (quarenta) minutos, por uma embarcação da 
Marinha.

 Ciente do caos no serviço de transporte público aquaviário, concedidos à segunda 
e terceira rés, que deveriam ser fiscalizadas pela primeira ré,  e preocupada com a segurança e incolumidade dos 
milhares de consumidores que utilizam (e necessitam) diariamente do transporte aquaviário, não restou a esta 
Comissão outra alternativa senão a de submeter a matéria ao Poder Judiciário, através da presente Ação Civil 
Pública. 

DO DIREITO :

Um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é a busca pela harmonização 
das relações de consumo (art. 4º, caput, CDC), relação esta firmada entre os consumidores-padrão ou os 
consumidores equiparados (art. 2º, “caput” e parágrafo único, art. 17 e art. 29, todos da Lei n.º 8.078/90) e 
os fornecedores de produtos e serviços (art. 3º do CDC)

Conforme visto anteriormente, não há dúvidas de que a relação firmada entre os usuários 
do serviço de transporte coletivo de passageiros prestado pelas empresas rés, que deveriam ser devidamente 
fiscalizadas pelo Poder Público competente, é de consumo.

O fato de tais serviços serem prestados pelo setor privado reforça o dever da Administração 
Pública de velar pela sua atualização, eficiência e pela modicidade das tarifas. 

Estando esta relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, à Lei n. 8.987/95 
e ao contrato de concessão, os usuários do serviço de transporte aquaviário têm o direito de ter “a adequada e 
eficaz prestação dos serviços públicos em geral”, conforme preceitua o art. 6º, X, da Lei 8.078/90. Segundo 
o disposto no artigo 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.987/95, “serviço adequado é o que satisfaz as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 
das tarifas”, sendo que “a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e 
a sua conservação, bem como a melhoria do serviço e expansão do serviço”.

A nova concepção de contrato é uma concepção social deste instrumento jurídico, quando 
há maior intervenção do Estado nas relações contratuais visando buscar a relativização do antigo dogma da 
autonomia da vontade com as novas preocupações de ordem social e a conseqüente imposição de um novo 
paradigma, o Princípio da boa-fé objetiva.



Nas palavras da professora Cláudia Lima Marques “boa fé objetiva significa, portanto, uma 
atuação refletida, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas 
razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem 
excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização 
dos interesses das partes. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, ed. Revistas dos Tribunais, São Paulo 
2002, pp. 181/182).”

No caso concreto, o contrato de transporte de passageiros é um contrato típico, de 
prestação de serviços e, portanto, uma obrigação de resultado de acordo com o artigo 730 do CC/2002. A 
relação de transporte é de consumo e deverá ser regulada pelo CDC em diálogo com o Código Civil sempre que 
estiverem presentes um consumidor (ou uma coletividade de consumidores) e um fornecedor (ou uma cadeia de 
fornecedores) na relação.
 

Em matéria de contrato de transportes, consolidou-se na jurisprudência brasileira a 
orientação inovadora de afastar a autonomia da vontade e desconsiderar a cláusula de não indenizar incluída pelo 
transportador no contrato (Súmula 161 do STF); direito garantido no artigo 734 do CC/2002 e que acarreta a 
nulidade absoluta de qualquer cláusula que exclua a responsabilidade no transporte de passageiros.

Nesse sentido a doutrina e a jurisprudência dos tribunais tem imputado aos que realizam o 
transporte coletivo de passageiros o risco profissional desta atividade (fortuito interno) e não força maior ou caso 
fortuito externo a obrigação de indenizar.

Nos contratos de transportes de passageiros há o envolvimento indireto de direitos 
fundamentais dos indivíduos, tais como o direito à liberdade e livre movimentação e o direito à vida e à integridade. 
Entretanto os diversos acidentes frutos da má conservação das embarcações e do despreparo dos funcionários 
que vêm proporcionando desespero e risco à integridade de milhares de pessoas que dependem deste meio de 
transporte têm sido cada vez mais comuns e alarmados nos meios de comunicação.

Além das constantes panes nas embarcações que são antigas e mal conservadas há que 
se alertar para os constantes atrasos nos horários de chegada e saída das embarcações. Urge ressaltar que os 
freqüentes atrasos, assim como as constantes panes que recentemente deixaram várias embarcações à deriva, 
aliados ao despreparo dos funcionários em tais situações de emergência e à falta de informação em relação aos 
incidentes, têm comprometido a segurança dos consumidores, a integridade dos mesmos e consequentemente a 
qualidade do serviço prestado.

Desta forma fica evidente a violação de cláusulas do contrato de concessão e de normas 
que regulam o setor, que, em todas, impõe a qualidade no serviço.

Não há dúvidas em relação ao descaso das rés que, mesmo diante dos diversos problemas 
detectados e danos causados aos usuários do serviço, não procuram tomar providências no intuito de garantir 
segurança e melhorias no transporte. As rés não demonstram a boa-fé objetiva obrigatória e devem ser 
responsabilizadas, independentemente da prova de culpa, pelos diversos danos causados aos usuários, conforme 
disposto no artigo 14 do CDC.



As freqüentes panes, os atrasos na saída e chegada das embarcações, o despreparo dos 
funcionários e a falta de informação diante dos incidentes não encontram  guarida nas normas aplicáveis ao 
serviço, devendo as rés, desse modo, ser reprimidas pelo Poder Judiciário, com a finalidade de garantir o direito 
básico dos consumidores de não serem expostos a situações de risco à saúde a ao bem maior, a vida. 

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Dispõe o parágrafo 3º do artigo 84 do CDC que, “sendo relevante o fundamento 
da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 
liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu”.

O dispositivo supramencionado cuida da concessão de tutela liminar para garantir a 
total satisfação do direito do consumidor nos casos em que a espera pelo provimento final da demanda interfere 
de forma negativa.

Trata-se, portanto, de verdadeira antecipação de tutela, logo, deve o dispositivo ora em 
comento ser interpretado em harmonia com o artigo 273 do Código de Processo Civil, que trata do assunto de 
forma geral.

 O artigo 273 do CPC exige, para que seja concedida a antecipação parcial ou total da 
tutela pretendida, que exista prova inequívoca que convença o juiz sobre a verossimilhança das alegações do autor, 
e que “haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. A antecipação da tutela não será concedida 
caso exista “perigo” de irreversibilidade do provimento antecipado”.

A doutrina já se manifestou sobre a contradição existente nas expressões “prova 
inequívoca” e “que convença da verossimilhança da alegação”, contidas no artigo 273 do CPC, concluindo que, 
havendo uma prova inequívoca haverá certeza, e não simples verossimilhança, cujo real significado é parecer ser 
verdadeiro o alegado, logo, a melhor interpretação para o dispositivo é haver probabilidade da existência do direito 
alegado, para que possa ser concedida a antecipação da tutela.

“O artigo 273 condiciona a antecipação da tutela à existência de prova inequívoca 
suficiente para que o juiz se convença da verossimilhança da alegação. A dar peso 
ao sentido literal do texto, seria difícil interpretá-lo satisfatoriamente porque prova 
inequívoca é prova tão robusta que não permite equívocos ou dúvidas, infundindo 
no espírito do juiz o sentimento de certeza e não mera verossimilhança. Convencer-
se da verossimilhança, ao contrário, não poderia significar mais do que imbuir-se do 
sentimento de que a realidade fática pode ser como a descreve o autor.

Aproximadas as duas locuções formalmente contraditórias contidas no artigo 273 
do Código de Processo Civil (prova inequívoca e convencer-se da verossimilhança), 
chega-se ao conceito de probabilidade, portador de maior segurança do que a mera 
verossimilhança”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo 
Civil, 2ª edição, São Paulo 1995, ed. Malheiros, pp.143)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. ANTICONCEPCIONAL 
INERTE. DEFEITO DO PRODUTO RECONHECIDO. INGESTÃO PELA 



AUTORA NÃO PROVADA. IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS DO 
PARTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A prova inequívoca, para efeito de 
antecipação da tutela, quando se trata de relação de consumo, é de ser interpretada 
sem rigorismo, pois, nessa matéria, mesmo em sede de cognição plena, dispensa-
se juízo de certeza, bastante a probabilidade extraída de provas artificiais da razão. 
DECISÃO MANTIDA (TJRS, AI 599374303, 9ª CâmCív., Rel. Desa. Mara Larsen 
Chechi, j. 25-8-1999).

Os requisitos para a concessão da liminar facilmente se vislumbram do já exposto. O 
fumus boni juris, sem um prejulgamento de mérito, consubstancia-se na notória falta de segurança, eficiência e 
adequação, exigidas em lei e no contrato de concessão, na prestação do serviço, que deveria ser adquadamente 
supervisionado pela AGETRANSP (1ª Ré). Não há como negar a precariedade do serviço, a falta de investimento 
e modernização das embarcações, o despreparo dos funcionários em situações de emergência e dos constantes 
atrasos nas saídas e chegadas da embarcações, o que inviabiliza o atendimento das legítimas expectativas dos 
consumidores-usuários do serviço.

 
A ausência de qualquer atitude das rés no intuito de solucionar tais problemas, que 

perduram por anos, mesmo diante dos inúmeros problemas com as embarcações, e da insatisfação dos usuários, é 
mais um indicativo do descaso e desrespeito com os consumidores. 

O fumus boni iuris emana, portanto, de todo o exposto, à luz dos preceitos 
constitucionais que conferem ao consumidor o direito a receber proteção especial do Estado e da Lei Federal 
no. 8.078/90, que erige o direito básico do consumidor a “adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 
geral”.

O periculum in mora, de outra parte, reside na necessidade de se impedir, o quanto 
antes, a continuidade da prática danosa exaustivamente descrita, que pode ter conseqüências extremamente graves 
à saúde e integridade dos usuários dos serviços, assim como dos consumidores equiparáveis por força do disposto 
no artigo 17 do CDC. Existe, inegavelmente, o fundado receio de dano irreversível aos consumidores, pois, caso 
nenhuma providência seja tomada, a segurança, a incolumidade e até mesmo a vida de milhares de pessoas que 
necessitam utilizar tal transporte estarão comprometidas. 

Tendo em vista o tempo decorrido com a regular tramitação do processo, a decisão 
final e definitiva da presente ação pode demorar alguns anos, acarretando sensível prejuízo aos usuários atuais e 
futuros do serviço, que continuarão submetidos à referida prática lesiva.

Importa salientar que o que se requer, em medida liminar, é a imediata 
adequação do serviço ao fim para o qual se destina, ou seja, o transporte diário de milhares de passageiros 
com segurança, qualidade, eficiência e adequação.
 

Em última análise, a concessão de medida liminar não só atenderá aos interesses 
de grande parcela da sociedade como evitará que o Judiciário decida inúmeras outras ações individuais 
sobre o mesmo assunto (economia processual) e inibirá a adoção de práticas similares às combatidas 
nesta demanda.

DOS PEDIDOS:



Ante o exposto, requer-se:

A - A citação das rés para, querendo, contestarem a presente;

B – sejam as segunda e terceira rés condenadas na obrigação de fazer no sentido de melhorar, de 
imediato, as condições do transporte com investimentos e modernização das embarcações, assim como 
um treinamento eficiente para que os funcionários saibam intervir em situações de emergência e o 
cumprimento com rigor dos horários de chegada e saída das embarcações;

C – a condenação da primeira ré na obrigação de fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pela 
segunda e terceira ré, aplicando as penalidades administrativas cabíveis;

D – a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para os pedidos “B” e “C”, e, em caso 
positivo a imposição de multa diária, na forma do parágrafo 3º. do artigo 84 do C.D.C.;

E – sejam as segunda e terceira rés condenadas a indenizarem todos os danos (materiais e morais) 
causados pela falta da obrigatória qualidade dos serviços por elas prestados;
F – a condenação das Rés à publicação do edital previsto no artigo 94 do CDC, não se restringindo, tal 
ato, apenas ao órgão oficial, mas também aos órgãos de imprensa estadual, às expensas das Rés; 

G – a intimação do Ministério Público;

H - a condenação das rés ao pagamento dos ônus sucumbenciais;

I- a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde logo, em face do 
previsto art. 87 da Lei nº 8.078/90;

H - seja tornada definitiva a concessão da liminar requerida no item “D”.

Protesta por todos os meios de prova admitidos em direito. 

Dá-se a causa o valor de 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

Rio de janeiro, 10 de abril de 2007.

ADRIANA MONTANO LACAZ
OAB/RJ 78.460

VICTOR CALDAS WILLIAM
OAB/RJ 113.689



RODRIGO RIBEIRO THAUMATURGO CORRÊA
OAB/RJ 130.284

 


